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CELSO  PUPO/ FOTOARENA/ FOLHAPRESS

HENRIQUE RAMOS/ PMC

Timão vence Botafogo por 2 a 0
Na disputa dos alvinegros, o time paulista venceu o carioca por 2 a 0 e dispara na
liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou com o Flamengo no
Pacaembu em 0 a 0 {págs 14 e 15}

Líder do Brasileirão

Liédson marca para o Corinthians no estádio de São Januário

Cubatão
mapeia rios
e trilhas 

Perimetral vai
aliviar tráfego

Trânsito de caminhões nos
bairros do Guarujá será 
reduzido com a via {pág 05}

Comer fora 
fica mais caro

Nos últimos 12 meses, o 
aumento chegou a 10,5% {pág 07}

Secretaria do Meio Ambiente
e Bombeiros vão cadastrar 
caminhos na Serra do Mar e 
manguezais Técnicos vão
identificar áreas degradadas e
com potencial para exploração
turística {pág 04}

Meio ambiente

PG flagra
receituário
irregular

Farmácia de manipulação do Boqueirão mantinha 
receitas em branco com assinaturas e carimbos de 17 
médicos Polícia instaurou inquérito para apurar a 
irregularidade Caso pode parar na Anvisa {pág 04}

Desrespeito ao
CDC dobra multa

Autuação mínima será de R$ 440
e máxima, de R$ 6 mi {pág  06}

Mín 19°C
Máx 29°C

SANTOS
Quinta-feira, 
21 de julho de 2011

Edição nº 381, ano 2

Ana Carolina se 
apresenta em Santos 
para comemorar 10 
anos de carreira {pág 11}

Débora Lyra se
prepara para entregar
coroa de miss {pág 10}

Björk
LANÇA ‘BIOPHILIA’ 
COM EDIÇÃO A 
R$ 1,2 MIL {pág 10}
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Médicos da Baixada Santista
decidiram paralisar o aten-
dimento a planos de saúde
da região a partir de 1º de
setembro. O motivo é a falta
de reajuste no repasse feito
pelas operadoras. 

A decisão foi tomada pela
categoria em assembleia ge-
ral na noite de ontem, na se-
de da Associação dos Médi-

cos de Santos (AMS).
A paralisação regional

acompanha a decisão da as-
sembleia geral estadual, rea-
lizada em junho, na capital.

Desde 2004, a categoria
recebe um valor médio de
R$ 30 por consulta. A reivin-
dicação dos médicos é pelo
aumento para R$ 80. “O va-
lor da consulta é um desres-

peito. Isso a pessoa gasta nu-
ma depilação ou no cabelei-
reiro”, disse Álvaro Norber-
to, presidente do Sindicato
dos Médicos da Baixada San-
tista (Sindimed). 

Ontem, ficou definido
que a paralisação será fei-
ta por especialidades du-
rante três dias. Consultas
e cirurgias eletivas não se-

rão atendidas.
Cerca de 3,5 mil médicos

atuam na Baixada Santista.
O Sindimed estima que me-

tade atende planos de saúde
e que 50% da população uti-
liza esse serviço. O Metro
Santos entrou em contato
com duas operadoras, que
não se pronunciaram até o
fechamento dessa edição. 

THIAGO.BASTOS
@METROJORNAL.COM.BR

1
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JAIRO MARQUES/ PMPG

Fortaleza de Itaipu
abre para visitação
com preços de R$10  

O 2º Grupo de Artilharia Antiaérea recebe visitantes interessados em conhecer a
Fortaleza de Itaipu, um dos pontos turísticos mais importantes de Praia Grande.
Durante este mês, sempre aos sábados e domingos, às 10 horas, 13 horas ou 15
horas, acontecem passeios ao custo de R$ 10 por pessoa. Durante o passeio, os vi-
sitantes percorrem uma estrada cercada por mata atlântica. No Forte, o visitante
conhece instalações construídas no início do século 20, com vista para diversas
praias da região. A Fortaleza fica na av Mal. Mallet, 01, no Forte. Informações pelo
telefone (13) 3473-3223 ou e-mail rp_fortalezaitaipu@ig.com.br.

Passeio histórico

Visitantes terão oportunidade de conhecer instalações construídas no início do século 20, além da mata atlântica

Morrinhos recebe
nova tubulação  
A Prefeitura de Guarujá já
iniciou a implantação de
300 metros de tubulação
de drenagem, no bairro
Morrinhos 4. O serviço
acontece na Travessa 394,
uma das últimas ruas do

bairro. A intenção é pôr
fim aos problemas de esgo-
to a céu aberto e alagamen-
tos. Até o momento, os tra-
balhos foram feitos em um
trecho de 120 metros.    

METRO SANTOS

Fuvest oferece 300
vagas para curso 
A Fuvest recebe inscrições
para o processo seletivo
do curso de especialização
em ética, valores e cidada-
nia na escola. O segmento
é gratuito e garante o di-
ploma da USP. Na Baixada,

são oferecidas 300 vagas
em Santos (100), Bertioga
(50), Praia Grande (50),
São Vicente (50) e Guarujá
(50). Informações em
www.fuvest.br.

METRO SANTOS

Médicos rejeitam
planos de saúde

Categoria decide aderir à paralisação em toda a Baixada Santista no dia 1º de setembro 
Mobilização acontece em razão do valor do repasse dos honorários, feito pelas operadoras    

“O valor da
consulta é um
desrespeito.”
ÁLVARO NORBERTO, 

PRESIDENTE DO SINDIMED

Trabalhos foram iniciados

DIVULGAÇÃO / PMG

O Copom (Comitê de Po-
lítica Monetária) do
Banco Central decidiu
elevar, pela quinta vez
consecutiva, a Selic (ta-
xa básica de juros). A ta-
xa subiu de 12,25% para
12,5% ao ano, a mais al-
ta desde 2009 (12,75%
ao ano). Economistas
consultados pelo BC es-
peram que haja pelo
menos mais um aumen-
to, de 0,25% da Selic, na
próxima reunião do Co-
pom, marcada para os
dias 30 e 31 de agosto.

NOTAS

O Tribunal de Justiça
do Paraná proibiu o 
ex-deputado estadual
Luiz Carli Filho de sair
do país, e o obrigou 
a entregar seu passa-
porte à Justiça. Ele 
é acusado de duplo 
homicídio por matar
dois jovens em um 
acidente de trânsito
em maio de 2009. Carli
Filho estava embriaga-
do e dirigia a uma ve-
locidade de 167 km/h.

Cotações
Dólar

– 0,51%
(R$ 1,55)

– 0,04%
(R$ 2,21)

+ 0,06%
(59.119 pts)

Euro

Bovespa

Selic
(12,5%)

Salário
Mínimo
(R$ 545)
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A secretaria de Meio Am-
biente de Cubatão, o Cen-
tro Guará Vermelho de Es-
tudos Ambientais e o Cor-
po de Bombeiros iniciaram
ontem o trabalho de ma-
peamento dos rios e trilhas
da Serra do Mar na cidade.

Segundo o diretor de
Gestão e Saneamento de
Meio Ambiente, Cleiton
Jordão dos Santos, a medi-
da atende a um pedido do
Corpo de Bombeiros. “O
trabalho tem caráter pre-
ventivo, uma vez que as
pessoas se perdem na mata
cada vez mais frequente-
mente. Também observa-

mos um aumento de em-
barcações nos manguezais
da região”, disse.

Santos afirma que, além
de se antecipar a acidentes,
a medida ajudará a secreta-
ria a identificar tanto as

áreas degradadas na região
quanto as que possuem
maior potencial para ex-
ploração turística.

De acordo com o asses-
sor técnico do Centro Gua-
rá Vermelho de Estudos
Ambientais, Carlos André
Gaspar dos Santos, o traba-
lho será feito em duas fa-
ses. “Primeiro, faremos
uma trilha náutica, que te-
rá início no rio Cubatão.
Depois, faremos mapea-
mento das trilhas na Serra,
com um estudo geológico
da região. A ideia é criar
um trabalho de gestão de
risco”, disse. METRO SANTOS

Mapeamento começou ontem pelos rios da cidade

HENRIQUE RAMOS/PMC

Cubatão mapeia trilhas para ajudar bombeiros

Vigilância da Praia Grande
apreende receitas ilegais

Material foi encaminhado ao 1º DP Um total de 17 médicos participariam de esquema de emissão de receitas
A Polícia Civil da Praia
Grande instaurou inquéri-
to para investigar a suposta
participação de 17 médicos
da região da Baixada San-
tista na emissão de recei-
tuário irregular.

Os talões foram desco-
bertos pela Vigilância Sani-
tária após a verificação de
uma denúncia formal da
suspeita do esquema em
uma farmácia de manipu-
lação no bairro do Boquei-
rão, conforme afirma o
chefe da Divisão de Vigi-
lância Sanitária, Luis Maro-

no. “No local, encontramos
uma grande quantidade de
impressos semelhantes a
receitas brancas e azuis,
exigidas para substâncias
sujeitas a controle especial.
Esse material era tanto de
unidades de saúde da Praia
Grande quanto de municí-
pios vizinhos, como Cuba-
tão, Guarujá e Bertioga. Por
isso, levantamos a suspeita
de irregularidade”, disse.

Os receituários estavam
todos assinados e carimba-
dos, sem prescrição de
qualquer medicamento.

Um total de 17 nomes de
profissionais diferentes
aparecem nas assinaturas e
carimbos.

Segundo Marono, todo o
material apreendido foi en-

caminhado ao 1º Distrito
Policial da Praia Grande,
assim como também o foi
o farmacêutico responsá-
vel pelo estabelecimento.

De acordo com o delega-
do titular do 1º DP, Luis
Evandro de Souza Medei-
ros, foi registrado um bole-
tim de averiguação de frau-
de. “Nenhum médico pode
comparecer na hora do fla-
grante para dizer se o re-
ceituário era falsificado ou
não. Agora, está instaurado
o inquérito para averigua-
ção. O farmacêutico alega

que havia autorização dos
médicos para passar o re-
ceituário. Se isso for verídi-
co, o caso passa a ser de
competência da Anvisa
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária). Caso seja
comprovado que as assina-
turas e os carimbos são fal-
sos, o farmacêutico respon-
derá por falsificação”, afir-
ma o delegado.

Após a denúncia, o che-
fe da Vigilância, Luis Maro-
no, afirma que aumentará
a fiscalização nos demais
estabelecimentos locais.

“Intensificaremos a fiscali-
zação, principalmente por-
que as irregularidades indi-
cam a existência de um es-
quema na região. Se isso
for comprovado, encami-
nharemos o caso ao Conse-
lho Regional”.

Os munícipes que tive-
rem informações sobre ca-
sos semelhantes podem
denunciar pelo telefone
3496-2432.

CET amplia estacionamento na Carvalho
de Mendonça a partir de segunda-feira
A partir de segunda-fei-
ra, 25, os motoristas de
Santos terão disponível
um novo trecho de esta-
cionamento regulamen-
tado na rua Carvalho de
Mendonça.

A medida, que já fun-
ciona desde o início de ju-
nho  entre o Canal 2 e a
avenida Ana Costa, redu-
ziu em 80% a intensidade
do tráfego nos horários
de pico pela manhã, se-
gundo a CET (Companhia
de Engenharia de Tráfego)
de Santos. 

A expectativa é de que
o funcionamento das no-

vas vagas regulamentadas
entre a Ana Costa e a Wa-
shington Luiz, no Canal 3,
alivie ainda mais o trânsi-
to no local.

ER
O Estacionamento Regula-
mentado funciona do lado
direito da via, em sistema
rotativo de vagas, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h

às 19h, e aos sábados, das
9h às 13h.

Para utitlizar a área, o
motorista deve adquirir o

cartão de estacionamento
em um dos estabelecimen-
tos comerciais convenia-
dos existentes no local.

O veículo pode perma-
necer estacionamento por
até duas horas pelo valor
de R$ 3. METRO SANTOS

Novo trecho será entre a Ana Costa e o Canal 3

FRED CASAGRANDE/METRO SANTOS

R$ 1,50
é o valor do cartão
para que o veículo 
permaneça na vaga
por uma hora.

SÃO VICENTE

Capitão-Mor
Aguiar recebe
asfalto
A Prefeitura de São Vi-
cente iniciou o trabalho
de substituição dos blo-
cos sextavados da av.
Capitão-Mor Aguiar, en-
tre as ruas Frei Gaspar e
Marquês de São Vicen-
te, por pavimentação
de asfalto. A medida
atende a reivindicação
de moradores do local.
De acordo com a prefei-
tura, os recursos para
viabilização da obra fo-
ram liberados pelo Da-
de (Departamento de
Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias).

METRO SANTOS

“Qualquer
medicação
utilizada deve
ser prescrita
diretamente pelo
profissional de
saúde.”
LUIS MARONO, CHEFE DA VIGILÂNCIA

PATRÍCIA.GUIMARÃES
@METROJORNAL.COM.BR

www.metropoint.com
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“É importante para
os bombeiros como
prevenção e para
nós é uma
oportunidade de
observar e
recuperar áreas
degradadas.”
CLEITON SANTOS, DIRETOR DA SEMAN
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Obras de alargamento de pistas,
alças de acesso e viadutos devem 
livrar região da cidade do excesso
de veículos pesados nas ruas

Perimetral vai tirar
caminhões de Guarujá

rod. Piaçaguera-Guarujá rod. Piaçaguera-Guarujá

av. Santos Dummont
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SANTOS
GUARUJÁ

Conheça a nova perimetral em detalhes

Imagens: Google

SP

Alargamento da via 
Santos Dumont. Cinco 
faixas para tráfego 
portuário, três para a 
chegada e duas para a 
saída. Quatro faixas, 
duas em cada sentido, 
para o fluxo urbano

1
Rotatória na 
área 
portuária, 
com 260 
metros de 
diâmetro e 
760 metros  
de extensão

2
Duas alças de 
ligação entre a 
rua Idalina 
Pinês, mais 
conhecida 
como rua do 
Adubo, e a 
faixa portuária

3
Duplicação da 
rua do Adubo, 
que liga a 
rodovia Cônego 
Domênico 
Rangoni aos 
terminais de 
carga

4

1

2

3

4

A futura avenida perime-
tral da margem esquerda
do porto de Santos deve
retirar das ruas de bairros
de Guarujá cerca de 7 mil
caminhões dos bairros. 

As obras, que vão custar
R$ 50 milhões aos cofres
da União, devem ter início
nas próximas semanas.  

As novas pistas, viadu-
tos e alças vão se juntar à
perimetral da margem di-
reita em Santos aberta ao
tráfego no ano passado.

Ambas integram o pro-
jeto de modernização das
instalações portuárias e
estão incluidas no PAC
(Programa de Aceleração
do Crescimento). 

“Demorou demais. Faz
três anos que este proces-
so se arrasta”, disse Marce-
lo Marques da Rocha, pre-
sidente do Sindicato das
Empresas de Transporte
Comercial de Carga do Li-
toral Paulista, que reúne
os transportadores. 

Ele afirma que o tráfego
intenso e os congestiona-
mentos já poderiam estar
resolvidos com a obra
pronta há mais tempo.  

“A Prefeitura de Guaru-
já atrasou todo o projeto”,
diz. Rocha afirma que o
cruzamento de linhas fér-
reas, com composições de
até 80 vagões, chega a cau-

sar esperas de até oito ho-
ras para entrar nos termi-
nais para carga ou descar-
ga, principalmente de
contêineres.  

O secretário de Desen-
volvimento e Gestão Urba-
na, Duíno Verri Fernan-
des, comemora a proximi-
dade do início das obras. 

“Estudamos junto com
a Codesp a construção des-
ta via expressa por enten-
der que o tráfego pesado
tem de ser disciplinado e
segregado”, disse. 

De acordo com Fernan-
des, o projeto antigo não
servia. “Traria transtornos
à população e para o trân-
sito urbano”, disse.

www.metropoint.com
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2011santos 05

3
terminais portuários
de grande porte ficam
na margem esquerda
do porto de Santos:
Conceiçãozinha
(fertilizantes), Localfrio
eSantos-Brasil, de
cargas gerais em
contêineres.

PG combate fritura
de má qualidade
A Vigilância Sanitária de
Praia Grande vai iniciar, a
partir de agosto, o controle
dos óleos vegetais utiliza-
dos no comércio da cidade
para frituras. 

Restaurantes, pastela-
rias, lanchonetes, quios-
ques e comércio ambulante
serão visitados e amostras
do óleo serão coletadas para
análise. O trabalho dos fis-
cais é de conscientização.

Não existem especifica-

ções técnicas para o uso
dos óleos e outras gordu-
ras, exceto para a tempera-
tura, que não pode maior
do que 180º C. 

“O correto é fritar por
períodos longos”, afirma
Yara Rousseng, da Vigilân-
cia do município.

Ela recomenda também
filtrar o óleo após cada uso
e descartá-lo quando for-
mar espuma. 

METRO SANTOS

Santos Nossa Luz
define inscrições 

Comércio será orientado

JAIRO MARQUES/PMPG

FLÁVIO.LEAL
@METROJORNAL.COM.BR

Artistas plásticos de San-
tos poderão se inscrever
para o concurso Santos
Nossa Luz, promovido pe-
lo FSS (Fundo Social de So-
lidariedade) entre os dias
15 e 19 de agosto. 

Cada um poderá con-
correr com até três traba-
lhos sobre temas natalinos
e do Ano Novo dentro do
contexto do município.

As obras vão ilustrar os
cartões natalinos que se-

rão vendidos por entida-
des assistenciais engajadas
no projeto.

As inscrições devem ser
feitas das 9h às 12h e das
14h às 17h, na sede do
Fundo Social, na avenida
Conselheiro Nébias, 388,
Encruzilhada. 

O júri vai escolher 12
trabalhos para serem pu-
blicados nos cartões san-
tistas.

METRO SANTOS
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Mais um bueiro explode no Rio
Um bueiro da Rioluz pegou
fogo na madrugada de on-
tem no centro do Rio de Ja-
neiro. A área teve que ser
isolada e, segundo teste-
munhas, havia forte cheiro
de gás. Técnicos da CEG
(Companhia Estadual de
Gás do Rio) foram ao local
para verificar se houve va-
zamento.

O Corpo de Bombeiros

foi chamado para apagar o
fogo, que começou após
um curto-circuito no ca-
beamento subterrâneo.

Ao abrir o bueiro, técni-
cos da Light (concessioná-
ria de energia) constata-
ram que a fiação estava
completamente queimada.

Só no mês de julho, já fo-
ram registradas 14 explo-
sões em bueiros no Rio. No

último dia 18, um homem
foi atingido pela tampa de
um bueiro em Botafogo e
teve ferimentos na mão.

Ontem, a prefeitura do
Rio e o Conselho de Enge-
nharia, Arquitetura e Agro-
nomia decidiram contratar
uma empresa para monito-
rar os bueiros da cidade. Os
serviços terão duração de
seis meses. METRO

Prédio da polícia sofre furto
Cerca de R$ 5 mil  foram
furtados na semana passa-
da do prédio da Polícia Ci-
vil do Rio de Janeiro. O di-
nheiro estava no gabinete
do delegado Márcio Franco
de Mendonça.

Ontem, a polícia reco-
nheceu que o prédio, que
passa por reformas, tem
problemas de segurança. O
caso está sendo investiga-
do pela 5ª DP (Mem de Sá),
e o delegado Márcio Franco
já foi ouvido.

Até agora, a principal sus-
peita do furto é uma funcio-
nária de uma empresa ter-
ceirizada que presta servi-
ços de faxina no prédio.

METRO RIO

O valor das multas aplica-
das a empresas que desres-
peitarem o CDC (Código de
Defesa do Consumidor)
quase dobrou.

O Ministério da Justiça
confirmou ontem que a au-
tuação mínima passou de
R$ 212,82 para R$ 440. Já o
valor máximo aumentou
de R$ 3,19 milhões para até
R$ 6 milhões.

De janeiro do ano passa-
do até agora, foram aplica-
das 28 multas pelo ministé-
rio, num total de R$ 19 mi-
lhões. As campeãs de au-

tuações foram as empresas
de telefonia, seguidas de
bancos, montadoras de au-
tomóveis e empresas de
cartões de crédito.

A alteração foi publicada

no “Diário Oficial da
União” na semana passada.
O valor das multas não so-
fria alteração desde dezem-
bro de 2000, quando foi ex-
tinta a Ufir (Unidade Fiscal
de Referência), que servia
de base para seu valor.

Agora, a correção das
multas passou a ter como
base o IPCA-e (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo - Especial). Se-
gundo o ministério, ainda
não existe data prevista pa-
ra a próxima correção do
valor das multas. METRO

Mãe diz que filho foi assassinado
por homofobia no interior de SP
A Polícia Civil investiga os
motivos que levaram à
morte de um homem de 28
anos em Barretos, no inte-
rior de São Paulo. O opera-
dor Danilo Rodrigo Okasu-
ka foi assassinado com um
tiro nesta terça-feira. A fa-
mília do jovem acredita
que ele possa ter sido víti-
ma de homofobia.

O cabeleireiro Donizete
José de Souza, de 28 anos,
que estava com Okasuka,
também foi baleado no ros-
to e esfaqueado. Ele está in-
ternado em estado grave
na Santa Casa da cidade.

Okasuka estava dentro
de um carro com um ami-
go e outros dois rapazes,
no distrito industrial de

Barretos, quando foi atingi-
do. Os dois rapazes fugi-
ram, e estão sendo procu-
rados pela polícia.

A polícia também traba-
lha com a hipótese de la-
trocínio, já que um dos ce-
lulares da vítima foi leva-
do, e os tiros foram dispa-
rados de fora para dentro
do veículo. METRO

Multa por 
desrespeito
ao CDC dobra

Autuações não sofriam alteração desde dezembro de
2000 Valor máximo aumentou para até R$ 6 milhões

Acidente aconteceu depois de curto-circuito

LUIZ GOMES/FUTURA PRESS

19
milhões de reais é o
valor total das multas
aplicadas pelo Minis-
tério da Justiça de 
janeiro do ano 
passado até agora.

Prédio da Polícia Civil onde furto ocorreu

LUIZ GOMEZ/FUTURAPRESS

O ministro dos Transpor-
tes, Paulo Sérgio Passos,
disse ontem que tem auto-
nomia e confiança da presi-
dente Dilma Rousseff para
tomar decisões frente à
pasta. Ele chamou as de-
missões e afastamentos no
ministério de ajustes e dis-
se reportar tudo à Dilma.

Passos, no entanto, evi-
tou comentar sobre outros
casos, inclusive o de Luiz
Antônio Pagot, dirigente
afastado do Dnit. Pagot está
de férias e não deve reassu-
mir o posto quando voltar.

Foram oficializadas on-
tem as exonerações de
mais três servidores. Des-
sa vez, saíram Eduardo
Lopes, assessor no minis-
tério, Pedro Ivan Guima-
rães Rogedo, assessor na
Valec, empresa estatal do
setor de ferrovias, e Cleil-
son Gadelha Queiroz, ge-
rente de licitações e con-
tratos da Valec.

A crise começou no iní-
cio do mês por suspeitas de
superfaturamento em
obras no ministério. 

O esquema seria coman-
dado pelo secretário-geral
do PR, Valdemar Costa Ne-
to, que lideraria reuniões
com empreiteiros e consul-

torias que participavam de
licitações no ramo. O parti-
do emitiu nota negando a
participação. 

Desde que as denúncias
vieram à tona, 15 servido-
res da cúpula da Pasta e de
órgãos coligados já foram
demitidos ou afastados de
seus cargos, inclusive o ex-
ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento (PR). 

Além dos dois funcioná-
rios exonerados ontem, a
Valec já teve afastado o seu
presidente, José Francisco
das Neves. METRO

Ministro explica que
demissões são ajustes

“Presto contas à
presidente Dilma 
e tomarei decisões
que entendo serem
necessárias.”
PAULO SÉRGIO PASSOS, MINISTRO

Ministro afirmou ter confiança de Dilma

ELISA RODRIGUES / FUTURA PRESS
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Do total de cheques emiti-
dos no país, 1,93% foram
devolvidos por insuficiên-
cia de fundos no primeiro
semestre do ano. Esse é o
maior percentual registra-
do desde igual período de
2009, quando houve
2,30% de devoluções, se-
gundo pesquisa da Serasa
Experian.

No período, Roraima foi
o Estado com o maior per-
centual de cheques devol-
vidos (11,87%). São Paulo

apresentou menor percen-
tual (1,46%).

Entre as regiões, a Nor-
te foi a que teve maior per-
centual de devolução, com
4,07%. Na outra ponta do
ranking está a Sudeste,
com 1,58%. 

Só em junho, o percen-
tual de cheques devolvi-
dos foi de 1,93%, menor
que os 2% de maio, mas
maior que o 1,75% de ju-
nho do ano anterior. 

METRO

Neste ano, 1,93% dos cheques foram devolvidos

ERNANDO MORAES/FOLHAPRESS

JUCA VARELLA/FOLHAPRESS

Devolução de cheques é a maior em 2 anos

Comer fora de casa 
fica 10,5% mais caro

Brasileiro paga R$ 4 milhões
em impostos de telefone 
A cada hora, o brasileiro
gasta R$ 4 milhões em im-
postos sobre a conta de te-
lefone fixo e móvel. Segun-
do levantamento da Tele-
brasil, foram pagos R$ 320
bilhões em impostos nos
últimos 11 anos. Só em
2010, o valor chega a 
R$ 41,6 bilhões

A carga tributária dos
serviços de telecomunica-
ções no Brasil ficou em
42%. Isso significa que, nu-

ma conta de telefone em
que o cliente gasta 
R$ 100,00, o valor total a
ser pago é de R$ 142,00 em
média. Em alguns Estados,
a conta pode chegar a 
R$ 167,00, dependendo da
alíquota do ICMS, que varia
de 25% a 35%.

Nos últimos dez anos, o
total arrecadado aumentou
de R$ 12,6 bilhões, em
2000, para R$ 41,6 bilhões
em 2010. Segundo a asso-

ciação, a elevação se deu
não apenas pelo aumento
do número de clientes,
mas também pelo aumen-
to do percentual dos im-
postos, que foi de 31% para
42%. METRO

A conta do restaurante es-
tá mais salgada. Na con-
tramão dos preços dos ali-
mentos, que caíram 0,39%
em julho, os custos para
comer  fora de casa conti-
nuam em alta.

Em julho, a alimenta-
ção fora do domicílio re-
gistrou inflação de 0,76%.
No acumulado de doze
meses, o aumento de pre-
ços já chega 10,5% segun-
do o IPCA-15, calculado
pelo IBGE.

No período, os nove
itens que compõem a ali-
mentação fora do domicí-
lio apresentaram elevação
nos preços. O maior au-
mento foi no café da ma-
nhã (13,51%) seguido pelo
cafezinho (12,59%).

Nem no happy hour o
consumidor escapou da al-

ta de preços. Com um au-
mento de 1,18% em julho,
o chope acumula alta de

10,72%. Já a cerveja ficou
12% mais cara nos últimos
doze meses. METRO

Conta mais salgada
Aumento de preços em

12 meses, em %

Alimentação fora
do domicílio

Refeição

Lanche

Café da manhã

Refrigerante e
água mineral

Cafezinho

Cerveja

Chope

Outras bebidas
alcoólicas 

Doces

10,50

11,06

8,85

9,62

12,52

12,03

10,72

10,33

7,13

13,51

Nem o chope e a cerveja escapam da alta de preços

Carga tributária da telefonia atinge 42%

DÍVIDA

23% estão
com contas
em atraso
Entre junho e julho, o
porcentual das famílias
que afirmam ter dívidas
em atraso subiu de 23,3%
para 23,7% . 

Já a proporção das que
dizem não ter condições
de pagar recuou de 8,4%
no mês anterior para
8,1%, segundo a Confede-
ração Nacional do Co-
mércio. 

Em julho o total de en-
dividados caiu para
63,5%, ante 64,1% em ju-
nho. A taxa, porém, é su-
perior aos 57,7% em ju-
lho de 2010. METRO

41bilhões de reais fo-
ram arrecadados

em impostos do setor
de telecomunicações
no Brasil em 2010, se-
gundo a Telebrasil.

Tributo sai
mais caro
que roupa 
As famílias brasileiras gas-
taram R$ 7,77 bilhões em
impostos diretos a cada
mês de 2008, um cresci-
mento de 8% em relação a
2002. Segundo a Fecomér-
cio, o montante  supera os
gastos com vestuário, que
foram de R$ 7,5 bilhões.

As despesas com tributos
da região Sudeste equiva-
lem a 60% do que o governo
arrecada, o que chega a 
R$ 4,6 bilhões. METRO

Brasil atrai
mais dólares
SALDO POSITIVO. O saldo
da entrada e saída de dó-
lares do país (fluxo cam-
bial) ficou positivo em
US$ 10,132 bilhões, nes-
te mês, até o dia 15, se-
gundo dados do BC. 
O fluxo cambial está po-
sitivo em US$ 49,965 bi-
lhões contra resultado
também positivo, mas
bem menor, de US$ 172
milhões, de igual perío-
do de 2010. METRO

Crescimento
de 4,5%
INFLAÇÃO MAIOR. O Minis-
tério do Planejamento,
no relatório de avaliação
de receitas e despesas do
terceiro bimestre de
2011, manteve a proje-
ção de crescimento do
PIB em 4,5% para 2011.
O ministério, no entan-
to, aumentou a previsão
para a inflação de 5,7%
para 5,8%. METRO

Breves

ERNANDO MORAES/FOLHAPRESS

Preços de café da manhã, cafezinho e cerveja sobem mais de 10% em doze meses
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Ex-editores do ‘News of the World’ teriam trabalhado para o partido de David Cameron

Premiê nega ligação
entre jornal e partido

Em depoimento ao Parla-
mento britânico sobre o es-
cândalo de escutas ilegais
realizadas pelo jornal
“News of the World”, o pri-
meiro-ministro britânico,
David Cameron, negou sa-
ber que o ex-editor adjunto
do tabloide, Neil Wallis –
preso na semana passada
sob suspeita de participa-
ção no escândalo dos gram-
pos –, tenha sido conselhei-
ro do Partido Conservador
antes da eleição.

A informação foi publi-
cada na última terça-feira
pelo jornal britânico “The

Guardian”. O diário, que ci-
ta fontes anônimas, disse
que Wallis ajudou o diretor
de comunicação do primei-

ro-ministro, Andy Coulson
– que também foi preso no
escândalo –, em 2009,
quando eram realizados os
preparativos para as elei-
ções gerais. Wallis foi edi-
tor-adjunto de Coulson no
“News of the World”.

Cameron disse que o
Partido Conservador, do
qual faz parte, não pagou e
nem contratou Wallis. “O
presidente do Partido Con-
servador confirmou a mim
que nem Neil Wallis nem
sua empresa foram empre-
gados ou contratados pelo
partido”, disse Cameron,

sob vaias. “Não sabia de na-
da disso até domingo à noi-
te”, garantiu o premiê. No
último domingo, Paul Step-
henson, ex-chefe da Sco-
tland Yard, renunciou ao
cargo justamente por suas
ligações com Wallis.

Segundo Stephenson,
dez dos 45 funcionários de
imprensa que trabalham
para a Scotland Yard são
da News Corporation, gru-
po de mídia do magnata
australiano Rupert Mur-
doch e que publicava o
“News of the World”. 

METRO

“Eu fui totalmente
transparente e
continuarei agindo 
desta maneira”
DAVID CAMERON, 
PREMIÊ BRITÂNICO

5
mil telefones foram
grampeados pelo
“News of the World”,
incluindo números de
vítimas de crimes. Ex-
editores do jornal te-
riam trabalhado para o
Partido Conservador,
de Cameron.

Do lado de fora do Parlamento, manifestantes
criticam maneira com que Cameron está lidando

com o escândalo

Filme sobre Evita sai às vésperas da eleição
Um novo filme sobre a ex-
primeira dama Eva Perón se-
rá lançado na Argentina. A
animação entra em cartaz
no país no início de outubro
– mesmo mês em que, no
dia 23, se realizam as elei-
ções presidenciais, nas quais
a presidente Cristina Kirch-

ner tentará a reeleição.  
“Eva de la Argentina”, di-

rigido por Maria Seoane, di-
retora da estatal Rádio Na-
cional, incluirá também al-
gumas passagens de docu-
mentários sobre a segunda
esposa do ex-presidente
Juan Domingo Perón. O tra-

balho “não só procura enal-
tecer a tarefa de Evita, uma
defensora dos direitos do
trabalhador e da mulher,
mas também mostrar desde
sua infância nos Toldos (on-
de nasceu em 1919) até sua
dolorosa morte”, antecipam
os produtores do filme, Az-

peitia Cinema e Illusion Stu-
dios, em comunicado.

A imagem que será
transmitida está de acordo
com a visão de Cristina,
que sempre se refere a Eva
como “um exemplo a ser
seguido”. A proximidade
entre as eleições e a estreia

do filme sobre a principal
figura política feminina da
história argentina gera po-
lêmica – como ocorreu no
Brasil no ano passado,
quando a trajetória do ex-
presidente Lula foi apresen-
tada nos cinemas às véspe-
ras da votação. METRO

MEIO-AMBIENTE

Onda de 
calor mata
13 nos EUA
As altas temperaturas
que atingem a região
leste dos EUA já deixa-
ram pelo menos 13
mortos nos últimos
dias e preocupam as
autoridades locais. Se-
gundo Justin Kenney,
porta-voz da Adminis-
tração Oceânica e At-
mosférica Nacional
americana, a onda de
calor já cobre uma
área ocupada por qua-
se metade da popula-
ção do país. 

“Cerca de 141 mi-
lhões de pessoas em
uma área de 1 milhão
de km² estão sob aler-
tas e avisos de calor”,
avisou Kenney. Na re-
gião atingida – que in-
clui importantes cida-
des como Nova York,
Boston e a capital Was-
hington – a sensação
térmica chegou a 55oC.

METRO

Crianças se refrescam
em Boston

BRIAN SNYDER/REUTERS

Pais britânicos
‘espionam’
filhos no
Facebook
Mais da metade dos pais do
Reino Unido entram no
perfil dos filhos no Face-
book para saber o que eles
andam fazendo, segundo
estudo realizado pela em-
presa de pesquisa de opi-
nião One Poll.

O levantamento aponta
que 55% dos pais monito-
ram os filhos pela rede so-
cial e 5% só não o fazem
porque não sabem como.
Além disso, um em cada
dez pais admitiu que espio-
nar o dia a dia dos filhos é a
única razão de terem aber-
to uma conta. 

Apesar disso, mais de
um terço dos entrevistados
admite estar sendo super-
protetor ao monitorar os fi-
lhos pelo Facebook, en-
quanto 24% creem que a es-
tratégia é a única maneira
de saber ao certo o que os
jovens estão aprontando. 

METRO

PETER MACDIARMID/GETTY IMAGES
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O ano de 1967 marca a gra-
vação da primeira e da cen-
tésima melhor música dos
“rapazes de Liverpool”, se-
gundo o livro “The Beatles
– As 100 Melhores Can-
ções”, edição especial para
colecionadores lançada es-
te mês no Brasil pela Rol-
ling Stone (preço: R$ 19,90). 

Com introdução escrita
por Elvis Costello, a publica-
ção de 115 páginas é de ale-
grar os olhos dos fãs e admi-
radores da banda britânica. 

Em um inspirado texto, o
cantor e compositor conta
ao público sua história pes-

soal com o grupo. “Ouvi fa-
lar dos Beatles pela primei-
ra vez quando eu tinha no-
ve anos”, começa ele, para

então concluir que, em de-
terminado momento, as
músicas de Lennon e cia.
não eram mais deles – “elas

pertenciam a todo mundo”. 
“As 100 Melhores Can-

ções” traz um intenso traba-
lho de pesquisa e memória.

Cada uma das músicas ali
registrada é acompanhada
por histórias, lembranças
da época em que foram lan-
çadas e relatos dos próprios
integrantes dos Beatles e de
astros como Bob Dylan.

Uma rica coleção de ima-
gens – que cobre desde gra-
vações e compromissos até
momentos íntimos do quar-
teto inglês – completa o pa-
cote, feito para ler e ouvir.

2
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Livro com introdução de Elvis Costello reúne as
melhores canções dos rapazes de Liverpool Edição
de luxo traz fotos, história e comentários dos músicos

JASON MERRITT/GETTY IMAGES

‘Rock in Rio’ 
confirma show de

Ke$ha em dia extra
Após anunciar um dia ex-
tra – 29 de setembro – e
shows de Stevie Wonder,
Jamiroquai e Joss Stone, os
produtores do “Rock in
Rio” divulgaram ontem
mais uma atração de peso
do Palco Mundo: queridi-
nha da música pop atual, a
despudorada Ke$ha é a
mais nova integrante do li-
ne-up internacional. 

A apresentação será a pri-
meira da cantora no Brasil. 

O repertório vai incluir
canções de seus dois ál-
buns – “Animal” e “Canni-

bal” –, o que por si só já ga-
rante um show pra lá de
dançante. 

Nessa mistura entre o
electro, o pop e, por vezes,
o rock, o público pode se
esbaldar com hits como
“Tik Tok”, “Your Love is My
Drug” e “We R Who We R”. 

Uma curiosidade: quan-
do tentava lançar seu pri-
meiro disco, Ke$ha foi “pe-
dir uma ajudinha” a Prince
e invadiu a casa do cantor.
Atitude e presença sem dú-
vida não lhe faltam. 

METRO

Bradley 
Cooper 
será Lúcifer
no cinema
Rosto conhecido de co-
médias e filmes românti-
cos, Bradley Cooper vive-
rá Lúcifer – vulgo Diabo –
na nova produção do aus-
traliano Alex Proyas, dire-
tor de longas como “O
Corvo”, “Eu, Robô” e
“Presságio”.  

A produção baseia-se
em “Paraíso Perdido”,
poema épico escrito pelo
inglês John Milton no sé-
culo 17. 

O texto trata das tenta-

ções do demônio a Adão e
Eva, futuramente expul-
sos do paraíso. 

O filme, que será roda-
do em Sydney, chegará
aos cinemas em 2013. '

METRO

A cantora vem ao país 

pela primeira vez

“Eles eram a
banda perfeita
para mim.”
ELVIS COSTELLO, MÚSICO

JIM DYSON/GETTY IMAGES

Beatles de 
1 a 100

THAIS.AZEVEDO
@METROJORNAL.COM.BR

Cooper: com Adão e Eva 

na mira

DIVULGAÇÃO

O grupo em viagem de trem pela Alemanha, na última 
turnê europeia, em 1966

“Cada disco era
um choque; um
single novo era
um evento.”
ELVIS COSTELLO

“‘Day Tripper’
era uma canção
de drogas.
Sempre precisei
da droga para
sobreviver.”
JOHN LENNON, EM 1970

‘Harry Potter’

Por dez anos, 
Daniel Radcliffe, Em-
ma Watson e Rupert
Grint dividiram o set.
Protagonistas de toda
a saga, os três despe-
dem-se de todo o
elenco e equipe em
um emocionante ví-
deo que já circula na
internet. Além deles, o
produtor, Helena Bo-
nham Carter e outros
inesquecíveis ato-
res/personagens di-
zem o seu “adeus”. O
vídeo foi feito nos bas-
tidores de “Harry Pot-
ter e as Relíquias da
Morte – Parte 2”, no
último dia de grava-
ção, e editado para
deixar os fãs de todo o
mundo com saudades.

“Ficamos com
um pouco de
vergonha dela.
Éramos uma
banda de rock.”
MCCARTNEY, SOBRE
“YESTERDAY”
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Nascida no Espírito Santo,
mas eleita Miss Brasil 2010
por Minas Gerais, Débora
Lyra passará a faixa e a co-
roa adiante no próximo sá-
bado. Depois de ter engor-
dado 15 quilos e de se en-
volver em pequenas polê-
micas após o fim do namo-
ro com o jogador de fute-
bol Alexandre Pato, ela
conversou com o Metro e
disse, entre outras coisas,
que não se arrepende de
nada e que espera sur-
preender o público com
seu corpo remodelado. 

Você está pronta para não
ser mais a Miss Brasil?
Não posso dizer que estou
100% preparada, não. A ca-
da dia que passa, é como
se minha mente criasse
um filme do que foi o últi-
mo ano. Às vezes, brincan-
do, digo que vou sair cor-
rendo com a coroa e a fai-

xa na hora de entregá-las.

Como você imagina que será
sua vida a partir do domin-
go?

Dá uma sensação de perda.
Não serei mais o centro
das atenções, não terei
mais a agenda tão cheia,
não viajarei tanto. Mas
sempre carregarei comigo
o orgulho de ter represen-
tado meu país.

Qual é a sua avaliação do seu
“reinado”?
Fui uma miss um pouco di-
ferente. Errei muito, mas
amadureci com os meus
erros e aprendi a valorizar
as pessoas que me amam
pelo que sou. Ganhei uns
quilinhos, bati boca com
muita gente, mas não me
arrependo. Tem gente que
não entende que miss tam-
bém é ser humano. Fui eu
mesma o tempo todo.

Por falar nesses quilinhos,
deu tempo de recuperar a
boa forma para a cerimônia?
Não só deu tempo como

quero surpreender a todos
com a minha boa forma.
Fiz regime e uma cirurgia
de redução de seios, o que
deixou meu corpo novo.

Que conselho você deixa, an-
tecipadamente, à garota que
for eleita Miss Brasil 2011?
Que seja ela mesma e sai-
ba que representa todas as
mulheres do país. É preci-
so ser sorridente, simpáti-
ca e fazer tudo de coração.
Por isso, quando bater o
cansaço – e bate, porque a
agenda é muito corrida –,
é para deixar isso de lado.
É por um ano apenas.

Metro

entrevista

Prestes a passar coroa e faixa de Miss Brasil adiante, a capixaba eleita
por Minas Gerais conversou com o Metro sobre o ano de ‘reinado’ e como se

sente agora Final do concurso de beleza será no próximo sábado

“Sempre
carregarei
comigo o

orgulho de ter
representado

meu país.”

DÉBORA LYRA:
‘ERREI BASTANTE,
MAS AMADURECI’

RAQUEL.PAULINO
@METROJORNAL.COM.BR

A Miss Brasil 2010 teve um ano de agenda cheia e muitos compromissos sociais

LÉO FONTES/ O TEMPO / FUTURA PRESS

ROBERTO VAZQUEZ/FUTURA PRESS

O Miss Brasil 2011 será transmi-
tido pela Band no sábado (23/7),
ao vivo, às 22h

Novo CD de Björk tem
versão por R$ 1,2 mil
Há quatro anos sem lançar
um CD de inéditas, a islan-
desa Björk anunciou on-
tem que seu novo álbum,
“Biophilia”, chegará às lo-
jas no dia 26/9. Os mais an-
siosos já podem garantir
suas cópias na pré-venda
no site da cantora
(http://bjork.com). 

Há versões para todos os
bolsos. A mais simples cus-
ta 8.99 libras (pouco mais
de R$ 22) e tem encarte co-
mum de papel. A interme-
diária, com um pacote que
se transforma em seis car-

tões, está por 11.99 libras
(R$ 30). E, para os mais
abastados, a edição de luxo
está disponível por nada
menos que 500 libras – o
equivalente a R$ 1.200.

O motivo do preço alto
são os adicionais do produ-
to: uma caixa de carvalho
que abriga o CD e uma ban-
deja com dez diapasões
(equipamentos utilizados
para afinar instrumentos)
cromados, pintados em co-
res diferentes e com a es-
tampa da capa do álbum
no verso. METRO

Björk: de R$ 22 a R$ 1200

DIVULGAÇÃO

Bonham Carter
e Depp juntos
novamente
no cinema 
Parceiros de cena em suces-
sos como “A Fantástica Fá-
brica de Chocolate” (2005)
e “Alice no País das Maravi-
lhas” (2010), Helena Bo-
nham Carter e Johnny
Depp voltarão a trabalhar
juntos na adaptação cine-
matográfica da série de TV
“The Lone Ranger”.

No filme, ela será a dona
de um bordel, enquanto
Depp fará o papel do índio
Tonto. O diretor será Gore
Verbinski, da franquia “Pi-

ratas do Caribe”.
“The Lone Ranger” es-

treará nos cinemas em de-
zembro de 2012. METRO

BRYAN BEDDER/GETTY IMAGES

Depp e Bonham Carter

Pornô de
Monroe
irá a leilão
Uma rara cópia de um
curta-metragem pornô
estrelado por Marilyn
Monroe em meados dos
anos 1940 – ou seja, an-
tes da fama – será leiloa-
da no dia 7 de agosto na
Argentina. O lance ini-
cial será de US$ 500 mil,

mas os responsáveis pe-
lo evento esperam que a
fita seja arrematada pelo
dobro do valor. 

O leilão será parte da
1a Feira Internacional de
Colecionismo Cinemato-
gráfico de Buenos Aires. 

METRO

DIVULGAÇÃO
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Atrizes mostram porque
a paixão emburrece 

Compositora já ganhou Disco de Ouro

FOTOS: DIVULGAÇÃO

cultura www.metropoint.com
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2011

11

Ana Carolina comemora dez
anos de carreira em Santos 

Cantora se apresenta no Mendes Convention Center sábado, a partir das 23h
Artista traz ao palco as músicas ‘8 Estórias’ e ‘Era’ de seu último álbum ‘N9ve’, gravado em 2009

A cantora, compositora,
empresária, arranjadora,
produtora e instrumentis-
ta Ana Carolina se apre-
senta em Santos no Men-
des Convention Center, às
23h, para a comemoração
dos seus dez anos de car-
reira.

No repertório da canto-
ra estarão as músicas “8
Estórias”, “Era” e “10 Mi-
nutos” do último álbum
“N9ve”, oitavo CD de Ana
Carolina, ganhador da cer-
tificação de Disco de Ouro
no Brasil pela ABPD, pelas
50 mil cópias vendidas no
país.

A artista já gravou e com-
pôs também com outros
músicos, como os cantores
Seu Jorge, Maria Gadú, Ma-
ria Bethânia, Roberta Sá.

Ana Carolina começou
a carreira aos 18 anos, mas
ganhou reconhecimento
na mídia com o sucesso
“Garganta”. METRO SANTOS

No Mendes Convention 
Center (av. Francisco Glicério,
206, Santos, tel.: 3228-7506).
Dia 23/7, sábado, às 23h.
De R$ 50 a R$ 180.
Classificação indicativa: 
16 anos.

Peça destaca pessoas
que vivem na solidão

Espetáculo mostra o drama de ser diferente

O espetáculo “Mulher Bur-
ra – Entenda Por Que Sua
Inteligência Diminui Quan-
do Você Se Apaixona”, che-
ga ao Teatro Guarany sába-
do e domingo, às 21h.

A peça, encenada por
Carla Araújo, Daniela
Dams e Lígia Hsu, que fa-
zem o papel de Juliana, Re-

nata e Carolina, conta a
história de mulheres que,
apesar se independentes
na vida emocional e profis-
sional, sofrem com as per-
nas bambas e o coração
acelerado quando encon-
tram um grande amor e
“emburrecem”.

Dirigida por Karina Ba-

rum, a comédia fala do
amor e das consequências
dele. METRO SANTOS

No Teatro Guarany
(pça. dos Andradas s/nº, Cen-
tro Histórico de Santos, 
tel.: 3226-8000). Dias 23
e 24/7, sábado e domingo,
às 21h. R$ 30.

Peça é sobre os problemas que as mulheres enfrentam 

A peça “Dama da Noite” se-
rá exbibida sexta-feira e sá-
bado, às 21h, ao lado do
Teatro Guarany.

No espetáculo, Luiz Fer-
nando Almeida – o único
ator no palco – revela a an-
gústia e o desespero de um
ser humano que não se en-
caixa na sociedade.

A apresentação só é exi-
bida para 30 pessoas, que
veem o desenrolar da peça
no que parece ser uma casa
ou um clube.

METRO SANTOS
Ao lado do Teatro Guarany
(pça. dos Andradas s/nº,
Centro Histórico de Santos,
tel.: 3226-8000). Dias 22
e 23/7, sexta-feira e sábado,
às 21h. De R$ 10 a R$ 20.
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Paciência
Além de o trânsito da cidade estar cada vez
pior, faltam paciência e respeito coletivo.
Motoristas apressados batem uns nos ou-
tros, atropelam animais e se ofendem. As
pessoas hoje andam tão ocupadas que se
esquecem ou não têm educação suficiente
para, no mínimo, respeitar o próximo.
Fernanda Iañes – Santos, SP

Transporte
O estado do transporte público é caótico. A
condução para as principais avenidas é es-
cassa e, quando o coletivo passa, já vem api-
nhado de pessoas. É inadmissível aguardar
de 30 a 40 minutos por uma condução que
vai do Orquidário ao Gonzaga, visto que o
preço cobrado é alto pelo serviço oferecido.  
Antonio Gabriel Pontes – Santos, SP

Sudoku

por FariniOs invasores

Cruzadas

Áries – 21/3 a 20/4
Você está com desejo de mudanças
em sua vida. Pode mudar de trabalho

ou de residência. Também é um período em
que vai viajar bastante.

Touro – 21/4 a 20/5
Estes é um período de solidez. Você

estará mais sério, ponderado e se
sentirá mais sábio. Pode contar com o apoio
de pessoas mais velhas.

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Boa época para lidar com assuntos
imobiliários. Também é boa época

para reformas em casa. Quem faz pesquisas
passa por um ótimo período.

Câncer – 21/6 a 22/7
O convívio com mulheres está favorá-
vel, além de ser uma fase onde

podem nascer crianças na família. Pode reen-
contrar pessoas dos tempos de infância.

Leão – 23/7 a 22/8
Neste período, você pode pensar no
futuro e fazer planos no longo prazo.

Bom para tratar de problemas nos ossos, espe-
cialmente joelhos e coluna.

Virgem – 23/8 a 22/9
É  um período de mudanças repenti-
nas e benéficas em sua vida. Pode

haver mudança de trabalho ou de residência. É
um momento cheio de acontecimentos.

Libra – 23/9 a 22/10
Você esquecerá compromissos ou
terá dificuldades de concentração. O

período é agitado e traz viagens. Possibilidade
de ter problemas com a saúde.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Você está com desejo de mudanças
em sua vida. Sua popularidade vai

estar com tudo, e talvez você passe a ter mais
contato com o público.

Sagitário – 22/11 a 21/12
É uma fase ruim para lidar com docu-
mentos, bem como para negócios e

comércio. Será difícil se entender com o pú-
blico, pode haver fofocas ou até discussões.

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Você estará numa fase muito tensa,
pois muitas mudanças estarão acon-

tecendo. Pode haver mudança de trabalho ou
de residência.

Aquário – 21/1 a 19/2 
Pode ter muita irritação e isso acabará
com seu humor. Estará mais agitado e

estabanado, por isso poderá  se machucar,
principalmente os braços e as pernas.

Peixes – 20/2 a 20/3
O convívio com pessoas próximas,
como parentes, irmãos e vizinhos,

está sujeito a alguns atritos ou dificuldades.
Pode se aborrecer com crianças.

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Consultas on-line de astrologia e tarô pelo site:
www.taniagori.com.br. Mais informações: (11) 4994-4327.

Horóscopo

Hoje é o dia da celebração da deusa assíria da vegetação Nana. 
Diz a lenda que Nana, ou Nina, era a ninfa que concebeu Attis . 

Leitor fala Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@diferama: Um diálogo aberto e uma
vigilância constante são papéis dos quais os
pais não podem abrir mão!

@s_gabriely: Sim, os pais devem estar
sempre atentos, para evitar situações que
as crianças e adolescentes não enxergam.

@marcia_borri: Sim, faço isso em casa
com a ciência das minhas duas filhas,
crianças precisam de supervisão e
especialmente de orientação.

@Paulo_Augustto: Sim, a “espionagem”
dos pais é uma forma de prevenção de
muitos crimes que são decorrentes da
exposição de crianças na internet.

Sudoku

Cruzadas

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  

por Tânia Gori

Você acha que os pais devem monitorar

seus filhos na internet?
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Ex-cantora do Destiny’s Child conta ao Metro sobre as mudanças no seu
guarda-roupa  Revistas de moda aperfeiçoam o estilo da celebridade

Antes de seguir a carreira
solo, a cantora Kelly Row-
land era conhecida pelo es-
tilo rapper, com muitos
brincos e colares, e pelo fi-
gurino que valorizava suas
curvas – vestidos curtos,
shorts com estampa militar
e uniformes de estilo esco-
teiro. “Eu nunca tive medo
de correr riscos”, conta a
americana direto de Lon-
dres, onde está promoven-
do seu novo álbum “Here I
am”. O primeiro marco da
carreira de Kelly foi na déca-
da de 1990, ao fazer parte
do grupo  Destiny’s Child ao
lado de Beyoncé Knowles e
Michelle Williams.

Assim como as mudan-
ças profissionais, o velho
guarda-roupa texano de
Kelly também foi aperfei-
çoado. Seu novo estilo é
mais refinado graças ao
seu novo hábito de leitu-
ra: ela adora revistas de
moda. “Meu estilo pessoal

tem crescido de uma for-
ma que hoje eu sei o que
funciona para mim. Você
tem que tentar coisas dife-
rentes para mudar de esti-
lo”, diz a cantora sobre
sua evolução na última dé-
cada. Antes da mudança,

Kelly conta que usava ape-
nas o que estava na moda.
Hoje, ela compra peças
com um bom caimento e
tradicidionais. Entre as
grifes preferidas de Kelly,
destacam-se Stella McCart-
ney e Chloé. Mas, ultima-

mente, ela está obcecada
pelas roupas de Alexander
McQueen ou as produzi-
das no Reino Unido. 

Kelly Rowland  
aposta na elegância

KENYA HUNT
METRO INTERNACIONAL

Prata
Vestido justo, curto e elegan-
te é um dos looks preferidos
da cantora para celebrar as
premiações. A cor prata foi 
a escolhida para o vestido 

e para os acessórios

Novos looks

Peças usadas pela cantora

nas últimas premiações

musicais internacionais

Pink
Cores fortes e chamativas

também favorecem o tom de
pele de Kelly. Acessórios dis-
cretos e em cores neutras,

como o nude, completam o
look com elegância e 

glamour 

A atriz nasceu na Geórgia, Estados Unidos, mas morou 
grande parte de sua vida no Texas

METRO INTERNACIONAL

Kelly Rowland, Beyoncé e Michelle Willian formavam o grupo 
musical Destiny’s Child  

GETTY IMAGES
GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

Jennifer Lopez
“Ela é uma sereia. Eu
adoro o estilo dela”,
disse Kelly

Halle Berry

“Eu amo o fato de que
ela está sempre elegan-
te e simples, como
quem acabou de acor-
dar. Além disso, ela está
sempre vestida de acor-
do com sua idade. Mas
ela pode usar um vesti-
do com a barriga apare-
cendo que ficará incrí-
vel da mesma forma”,
diz Kelly Rowland sobre
o estilo de Halle Berry

METRO INTERNACIONAL

METRO INTERNACIONAL
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A vítima do irresistível Co-
rinthians na 10a rodada do
Brasileiro foi o Botafogo, em
São Januário. Com o gols de
Liédson e Paulinho, o Timão
derrotou o time carioca por
2 a 0 e segue na liderança –
sete pontos a frente do vice-
líder São Paulo.

Bem distribuído em
campo, o Timão atraía o
Botafogo para o seu campo
de defesa para, com a posse
da bola, apostar na veloci-
dade do trio ofensivo esca-
lado pelo técnico Tite. 

Foi assim que, no finalzi-
nho do primeiro tempo,
Jorge Henrique achou Fá-
bio Santos na linha de fun-
do, o lateral cruzou e Liéd-
son apenas escorou para
marcar o gol corintiano.

Já nos acréscimos da eta-
pa final, Paulinho pegou o
rebote de Jefferson e deu
números finais ao placar.

O próximo compromisso
do Timão no campeonato é
no domingo, às 16h, quan-
do recebe o Cruzeiro no Pa-
caembu. METRO

Cada vez mais líder,
Timão pinta o sete

Corinthians vence a 7a seguida e abre sete pontos de vantagem para o segundo colocado

Liédson completa cruzamento de Fábio Santos para marcar o primeiro gol alvinegro

FÁBIO CASTRO/AGIF/FOLHAPRESS
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Willian é a bola
da vez na Lusa
HOMEM-GOL. Depois de ne-
gociar Jael com o Flamen-
go, a Portuguesa corre
atrás de outro matador. E
alguns nomes já come-
çam a circular nos basti-
dores da equipe coman-
dada por Jorginho.

O principal objetivo da
Lusa é Willian, ex-Santos,
que hoje faz sucesso no
Avaí. A primeira investi-
da, entre-
tanto, foi
descarta-
da pelo
clube ca-
tarinense.

METRO

Domingos vai
para o Azulão
JOGO DURO. O São Caetano
tem um novo xerife para a
defesa. Depois de perder
Anderson Marques para o
futebol da Sérvia, a direto-
ria do clube do ABC acer-
tou a contratação de Do-
mingos, que disputou o úl-
timo Campeonato Paulista
pela Portuguesa. Os direi-
tos federativos do zaguei-
ro de 25 anos pertencem
ao Santos e foram repassa-
dos ao São Caetano até o
final da Série B. METRO

Aguirre critica
tratamento
com técnicos
RUIM, NÉ? O treinador do
Peñarol, Diego Aguirre, vi-
ce-campeão da Libertado-

res, rejeitou proposta
para assumir o Atléti-
co-PR. Uma das ra-
zões é a facilidade
que técnicos são de-
mitidos no Brasil:
“Ser treinador é
muito cruel por lá:

você perde três parti-
das e tchau. São muitos
riscos.” METRO

Breves

GUILHERME DIONÍZIO/FUTURA PRESS

Ele só pensa naquilo
O Santos apresentou Ibson, novo reforço para o
meio de campo, que assinou contrato de quatro
anos. De volta ao futebol brasileiro, o jogador
admitiu ter levado em conta a presença do clube
no Mundial de Clubes no Japão, em dezembro,
para escolher o clube alvinegro como destino. 

Santos. Reforço

Botafogo: Jefferson; Alessandro, Antônio Carlos, Fá-
bio Ferreira e Lucas Zen (Márcio Azevedo); Marcelo
Mattos, Renato, Elkeson, Maicosuel (Galhardo) e
Caio (Alexandre); Herrera . Técnico: Caio Júnior

• Gols: Liédson aos 42 minutos do 1o tempo; Paulinho aos 48 minutos do
2o tempo. • Arbitragem: André Luiz de Freitas Castro (GO), auxiliado por
Fabrício Vilarinho (GO) e Cristhian Passos (GO)

Corinthians: Júlio César; Weldinho, Chicão, Leandro
Castán e Fábio Santos ; Ralf, Paulinho e Danilo; Jor-
ge Henrique (Emerson), Willian (Alex) e Liédson
(Edenílson). Técnico: Tite

0
2
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FLUMINENSE

Três reforços
embrulhados
para presente
No dia do 109º aniver-
sário, o Fluminense-
confirmou três refor-
ços de peso para o res-
tante do Brasileirão:
Manuel Lanzini, ex-Ri-
ver Plate, Rafael Sobis,
ex-Internacional e
Martinuccio, ex-Peña-
rol. No caso deste últi-
mo, o clube das Laran-
jeiras terá alguma dor
de cabeça. Isso porque
o argentino havia assi-
nado um pré-contrato
com o Palmeiras, que
exige pagamento da
multa estipulada em
R$ 50 milhões. METRO

Brasileiro 2011

10ª rodada

SÁBADO

Vasco 2 x 1 Atlético-PR

Coritiba 3 x 1 Fluminense

Atlético-GO 0 x 1 Avaí

Santos 2 x 1 Atlético-MG

DOMINGO

Internacional 0 x 3 São Paulo

Ceará 4 x 0 América-MG

Cruzeiro 2 x 1 Bahia

ONTEM

Palmeiras 0 x 0 Flamengo

Botafogo 0 x 2 Corinthians

Figueirense 0 x 0 Grêmio
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A AJ Foyt anunciou a ma-
nutenção da parceria com
a Honda para o suprimento
de motores na temporada
2012 da Fórmula Indy. A
equipe, que conta hoje
com o brasileiro Vitor Mei-
ra, é a segunda a permane-
cer com os japoneses – a
primeira foi a Ganassi.

A partir do ano que vem
a Indy voltará a contar com
mais opções de propulso-
res para as equipes, o que
não acontecia desde 2005.
Neste período a Honda as-

sumiu a distribuição de
motores para a categoria. A
Chevrolet já fechou parce-
ria com a Penske, enquan-
to a Lotus ainda não acer-
tou com nenhuma equipe.

Segundo o dono da equi-
pe, o ex-piloto AJ Foyt, o
objetivo para o ano que
vem é voltar a vencer. “Nós
temos um bom formato
com a Honda, e quero con-
tinuar porque precisamos
voltar às vitórias. Vamos
ter que bater a Penske e a
Ganassi, mas elas podem

ser batidas. Se nós ganhá-
vamos deles, por que não
podemos repetir?”, disse
para o site oficial da Indy.

Já para Erik Berkman,
presidente da área de de-
senvolvimento da Honda,
após o acerto com a Foyt,
faltam apenas uma ou duas
vagas para 2012. Além dis-
so, a própria Foyt cogita
mais um carro para a pró-
xima temporada. “Falamos
com três, quatro pilotos”,
admitiu o proprietário da
equipe. METRO

Time AJ Foyt, de Vitor 
Meira, terá motores 
da Honda em 2012  

Vitor Meira é o 13o na classificação geral

NICK LAHAM/GETTY IMAGES

Depois de duas semanas
de polêmica entre Palmei-
ras e Flamengo por conta
do interesse carioca em
Kleber, os times se enfren-
taram ontem, no Pacaem-
bu, e não saíram do 0 a 0. 

Com o empate, as equi-
pes perderam distância pa-
ra o líder Corinthians. O
Flamengo agora é o tercei-
ro, com 20, enquanto o
Palmeiras vem logo atrás,
em quarto, com 19 pontos.

Preocupado com os

meias rubro-negros Ronal-
dinho e Thiago Neves, que
jogavam abertos, os late-
riais do Verdão pouco che-
garam ao ataque na pri-
meira etapa, o que travou
o time – apesar da disposi-
ção dos atletas, em espe-
cial de Kleber, o centro das

atenções no jogo.  
Na volta do intervalo, os

donos da casa entraram
mais soltos em campo.
Mas mesmo tendo mais
posse de bola e rondar por
mais vezes a meta adversá-
ria, o Palmeiras não acer-
tava o passe final.

O Palmeiras volta a
campo no domingo, às
16h, quando visita o Flu-
minense no estádio Rauli-
no de Oliveira. 

METRO

Com Gladiador em campo, Palmeiras empata em 0 a 0
com Flamengo Torcida alviverde gritou nome do atleta

Kleber joga e Verdão trava

Kleber teve poucas chances de marcar para o Palmeiras

PIERVI FONSECA/AGIF/FOLHAPRESS

JUAN MEDINA/REUTERS

Algoz do Brasil, Villar põe Paraguai na final

Paraguai e Venezuela duelaram na noite de ontem pela segunda vaga na final
da Copa América. Depois de um jogo truncado, com poucas oportunidades de
gol, a partida foi para prorrogação. De destaque, apenas a expulsão do para-
guaio Santana. Já na decisão por pênaltis, os paraguaios anotaram as cinco co-
branças, e o goleiro Justo Villar – que parou o Brasil nas quartas de final – de-
fendeu o tiro de Lucena e colocou sua seleção na finalíssima. O encontro entre
Paraguai e Uruguai acontece domingo, às 16h.

Copa América

Paraguaios comemoram classificação nos pênaltis contra a Venezuela

Sentença de
Cesar Cielo
deve sair hoje
ADIANTADO. Após audiên-
cia de quase seis horas,
o CAS (Corte Arbitral do
Esporte) informou que a
sentença sobre a partici-
pação de Cesar Cielo no
Mundial de Xangai ocor-
rerá até o final da ma-
nhã de hoje – antes do
prazo máximo estipula-
do anteriormente, que
encerraria amanhã.

Cielo e os outros três
nadadores (Nicholas
Santos, Henrique Barbo-
sa e Vinícius Waked) jul-
gados pela aparição do
diurético furosemida
em suas urinas podem
tanto ser absolvidos co-
mo pegar punições se-
veras o suficiente para
que sejam suspensos
por até dois anos e fi-
quem de fora dos Jogos
Olímpicos de Londres. 

METRO

Natação

Palmeiras: Marcos; Cicinho, Thiago Heleno, Maurício
Ramos e Gabriel Silva ; Márcio Araújo, Marcos As-
sunção, Patrik (Tinga) e Luan ; Maikon Leite (Dinei)
e Kleber. Técnico: Luiz Felipe Scolari

• Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS), auxiliado por Roberto Braatz
(PR) e Kleber Lúcio Gil (SC)

Flamengo: Felipe; Léo Moura, Welinton, R.Angelim
e Junior Cesar; Aírton, Willians (Bottinelli), Renato e
Thiago Neves (David Braz); Ronaldinho e Deivid
(Diego Maurício). Técnico: Vanderlei Luxemburgo

0
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Fim de papo

Kleber entrou em campo na
equipe tituar palmeirense.
O Gladiador completou sete
jogos pelo Brasileirão e não
pode mais atuar por outro
clube da Série A. As especu-
lações sobre uma possível
transferência para o Flamen-
go, enfim, estão encerradas.

4a colocação ocupa
o Palmeiras no

Campeonato Brasileiro.
O time está a 9 pontos
do líder Corinthians.
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Vitor Belfort quer revanche 
contra Anderson Silva
Vitor Belfort assegura es-
tar com a cabeça voltada
para o duelo de agosto
contra o japonês Yoshihi-
ro Akiyama do UFC 133.
Apesar disso, o ex-desa-
fiante dos médios admitiu

que já sonha com outro
combate: a revanche na
“Luta do Século” contra
Anderson Silva.

No confronto entre os
dois, realizado em feverei-
ro, em Las Vegas, Ander-

son nocauteou Belfort logo
no primeiro round.

Em seu site oficial, o ca-
rioca falou que quer brigar
pelo cinturão o mais rápi-
do possível.

METRO

Materazzi diz
que Leonardo
o traiu
Sem clube desde junho des-
te ano, o zagueiro Materazzi
disparou contra Leonardo,
técnico da Inter de Milão na
temporada passada e hoje
diretor do Paris Saint-Ger-
main. Segundo o italiano, o
clube teria lhe relatado que
Leonardo não estava dispos-
to a contar com ele.

“Leonardo me traiu, o clu-
be me disse que eu não era
mais parte de seus planos e
que não seria nem incluído
no grupo da Liga dos Cam-
peões.” METRO

Zagueiro foi campeão do mundo em 2006

LARS BARON/GETTY IMAGES

Adilson Batista aposta na mescla
da experiência do pentacampeão e o
talento do camisa 7 para levar o São
Paulo às vitórias no Brasileirão

Rivaldo e Lucas juntos 
pela arrancada Tricolor

Adilson elege Rivaldo como o maestro do meio-campo

RENATO SILVESTRE/FUTURA PRESS

O técnico Adilson Batista
esboçou ontem a equipe ti-
tular que deve escalar no
São Paulo. O comandante
manteve Rivaldo – preteri-
do pelo seu antecessor Pau-
lo César Carpegiani – no ti-
me principal e ainda achou
um lugar para o garoto Lu-
cas, que está de volta de-
pois de servir a Seleção na
Copa América.

O camisa 7 ocupou a va-

ga de Rodrigo Souto, que
foi liberado para decidir
seu futuro – o jogador tem
propostas do Qatar e do Ja-
pão. Já o recém-chegado
Cícero, que trabalhou com
Adilson Batista no Figuei-
rense, esteve na equipe re-
serva e será o substituto
imediato do pentacam-
peão Rivaldo. 

Reforços
No último dia da janela de
transferências aberta do
mercado internacional para
o Brasileiro, o Tricolor  acer-
tou a contratação do meia
argentino Marcelo Cañete,
ex-Boca Juniors, e do late-
ral-direito Iván Piris, que es-
tava no Cerro Porteño e par-
ticipa da Copa América com
o Paraguai . METRO

esporte16 www.metropoint.com
QUINTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2011

“O primeiro
contato com o
Adilson foi muito
bom. Chega para
nos ajudar e o
grupo está
disposto a isso.”
LUCAS

CHRISTINNE MUSCHI/REUTERS

Beleza até embaixo d’água
Anastasia Gloushkov, competidora de Israel, faz sua apresentação durante
prova de nado sincronizado solo, pelo Mundial de Esportes Aquáticos de 
Xangai. Na competição, que vai até o dia 23, a China lidera com seis ouros,
cinco pratas e um bronze.

Mundial de Esportes Aquáticos

Atleta de Israel mostra plasticidade no nado sincronizado

Lucas volta da Seleção para dar mais velocidade ao Tricolor

EDNO LUAN / FUTURA PRESS
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